
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, हिनाांक ३० मार्च, २०१७ / र्तै्र ९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण,  
उच् र् ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक 
कायच, अल्पसांखयाांक विकास आणण िक्फ मांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी 
विभाग 

(२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहक सांरक्षण,  
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसिीय कायच मांत्री 

(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया – २७ 
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २३ [ १ ते २३ ] 
िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३ [ २४ ते २६ ] 
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १ [ २७ ] 

 

  

एकूण - २७      
-------------------- 

 

  
  

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ७६५९१ श्री.विजय षटी डोळासणे (ता.सांगमनेर,जज.अहमिनगर) 

येथे “मोंटो कालो” कां पनीच्या डाांबर ि खडी 
क्रशशांग प्रकल्पामुळे होणारे प्रिषूण 
 

२ ८३८२८ श्री.तानाजी मुटकुले िाटेगाि (जज. हहांगोली) येथे थककत 
पाणीपट्टीमुळे पाणी पुरिठा बांि करण् यात 
आल्याबाबत 
 

३ ८०९८८ श्री.अमर काळे, डॉ.सांजय रायमुलकर भुसािळ (जज.जळगाि) येथील बोगस 
शशधापत्रत्रका प्रकरणी स्िस्त धान्य 
िकुानिाराांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४ ७४९१८ श्री.भास्कर जाधि, श्री.डड मल्लीकाजूचन 

रेड्डी, श्री.ककशोर पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.अशमन पटेल, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्रीमती सीमाताई 
हहरे 
 

राज्यातील ४९ निया प्रिवूषत 
असल्याबाबत 

५ ८३६९७ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे 

हहांगोणी (ता. नेिासा, जज. अहमिनगर) 
येथील जजल्हा पररषिेच्या प्राथशमक 
शाळेतील विद्याथीनीांिर होत असलेला 
अत्यार्ार 
 

६ ८३११४ श्री.हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप बुलढाणा जजल् ्यातील शासकीय 
गोिामातील धान् यार्ी अिधैररत् या होत 
असलेली विक्री 
 

७ ७६५४९ श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैयचशील पाटील 

आरसीएफ थळ (ता.अशलबाग, जज.रायगड) 
कां पनीतील प्रिवूषत साांडपाणी समुद्रात 
िाहून नेणाऱ्या पार्चपलार्चनबाबत 
 

८ ८०४३५ श्री.सांजय पुराम गोंहिया जजल््यातील धान विक्री करणाऱ् या 
शेतकऱ् याांना अनिुानार्ी रक्कम वितरीत 
करण्याबाबत 
 

९ ८२९२८ श्री.तनतेश राणे, श्री.सांजय सािकारे शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील 160 
गािपाडयाांिर कायम स्िरूपी पाणी पुरिठा 
योजना लागू करण्याबाबत 
 

१० ७९६८४ श्री.जयप्रकाश मुांिडा, श्री.राजन साळिी, 
श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सांजय सािकारे 
 

राज्यात स्टेंटच्या ककां मतीिर तनयांत्रण 
ठेिण्याबाबत 

११ ७७९३९ श्री.राहुल बोंदे्र कुरखेडा (ता.शेगाि,जज. बुलढाणा) येथील 
विहीरी ि बोअररे् भूगभाचतील पाणी 
क्षारयुक्त असल्याबाबत 
 

१२ ७९२४६ अॅड.भीमराि धोंड े आष्ट्टी ि ६४ गािे (ता. आष्ट्टी, जज. बीड) 
या प्रािेशशक योजनेतील सिच गािाांसाठी 
नळपाणी पुरिठा योजनेसाठी तनधी 
उपलब्ध होण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१३ ८३८७६ श्री.रणधीर सािरकर अकोला येथे षषधी प्रशासन विभागाच्या 

अधधकाऱ्याांनी भेसळयुक्त तेलार्ा साठा 
जप्त केल्याबाबत 
 

१४ ८२१७६ श्रीमती मेधा कुलकणी पुणे शहरातील शाळाांमध्ये सी.सी.टी.व्ही 
बसविण्याबाबत 
 

१५ ८१८०१ श्री.राजेश काशीिार, श्री.र्रण िाघमारे एमआयडीसी राजेगाांि (गडगेाांि)       
(जज. भांडारा) येथील र्रम बायो एनजी 
कारखान्यातील प्रिषुणाांमुळे शेतकऱ्याांरे् 
पीक नष्ट्ट होत असल्याबाबत 
 

१६ ७८३७७ श्री.योगेश सागर, श्रीमती सीमाताई हहरे, 
डॉ.भारती लव्हेकर 

मुांबईसह ठाण्यातील तेलमाफीयाांकडून 
प्रततमाह साडरे्ार कोटी रुपयाांर्ा रॉकेलर्ा 
होत असलेला गैरव्यिहार 
 

१७ ८४०८७ अॅड.यशोमती ठाकूर िणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
गािाांमध्ये तनमाचण झालेली पाणी टांर्ाई 
 

१८ ७९३६८ श्री.मनोहर भोईर, श्री.तनतेश राणे वप ांपळोली (ता.कजचत, जज.रायगड) 
्ामपांर्ायत हद्दीतील अन्राट काळयार्ी 
िाडी येथे कायमस्िरुपी पाणी योजना सुरु 
करण्याबाबत 
 

१९ ७६०२२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.अब् िलु 
सत्तार श्री.सुतनल केिार, श्री.अशमत 
िेशमुख 
 

रबाळे, निी मुांबई येथील मे.सांजीिनी 
पॅरेन्टल या कारखान्याने र्ांजेक्शनर्ी विना 
र्ार्णी केलेली विक्री 

२० ८१७६९ डॉ.अशोक उईके परसोडी (ता.बाभुळगाि, जज.यितमाळ) 
येथील पाणी पुरिठा योजनेरे् काम अपूणच 
असल्याबाबत 
 

२१ ७४१९६ श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.शरििािा सोनािणे तलासरी (जज.ठाणे) येथील ज्ञानमाता 
आहििासी या शाळेतील फािर जेकब 
मुलीांशी गैरितचन करीत असल्याबाबत 
 

२२ ७८६३० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मतनषा र्ौधरी 

मुरूड-जांजजरा (जज.रायगड) येथील 
समुद्रातील प्रिषूणामध्ये झालेली िाढ 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२३ ७८५२४ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूरातील विभागीय क्रीडा सांकुलारे् 

काम अपुणच असल्याबाबत 
  

िसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२४ ८३९४३ श्री.भास्कर जाधि मौजे गुढे-र्ाांगतळे (ता. धर्पळूण, 

जज.रत्नाधगरी) येथील वपण्याच्या पाण्यार्ी 
समस्या सोडविण्याबाबत 
 

२५ ८२१९७ श्रीमती मेधा कुलकणी बालधर्त्रिाणी मधील ३० कमचर्ाऱ्याांरे् ३३ 
महहन्याांपासून िेतन थकीत असल्याबाबत 
 

२६ ७६०२९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे 

िाघोली (ता.हिेली, जज.पूणे) येथे िगडखाण 
कामगाराांच्या मुलाांर्ी पाषाण शाळा बांि 
करण्यात आल्याबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२७ ८३९४६ श्री.भास्कर जाधि मौजे कापसाळ (ता. धर्पळूण,जज.रत्नाधगरी) 

या गािाला तनमशहरी (पेरी अबचन) भागात 
समाविष्ट्ट करून नव्याने नळपाणीपुरिठा 
योजना राबविणेबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : २९ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


